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aqueles constantes na nota de empenho n. 000490/2016,em que o 
contratado se compromete a executar nos preços lá registrados.  
PRAZO: O prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta dias), a 
contar da assinatura do presente contrato.  
DO VALOR: O valor total do presente contrato é de R$ 960,00 
(novecentos e sessenta reais), correspondentes ao valor total dos itens 
contratados constantes na nota de empenho 000490/2016.  
ASSINAM: Pelo MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE DO OESTE 
– Varley Gonçalves Ferreira. Pela BORGES E FERREIRA LTDA 
ME – ODENIR DE PAULA BORGES 

Publicado por:
Alan Ataídes Zuconelli 

Código Identificador:8B640014 

ESTADO DE RONDÔNIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE 
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2016

CELEBRAÇÃO EM 25 DE MAIO DE 2016.   
PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO 
OESTE E GM CALDEIRA & CIA LTDA - ME. CNPJ: 
04.511.872/0003-37  
OBJETO: Constitui objeto deste contrato a aquisição de MATERIAL 
DE CONSUMO, CARGA DE GÁS DE COZINHA, BOTIJA DE 13 
QUILOS PARA ATENDER O SETOR DE COPA E COZINHA 
DESTA CASA LEGISLATIVA, 06 (seis) unidades.  
VALOR UNITÁRIO: R$ 61,00 (sessenta e um reais ).  
VALOR GLOBAL: R$ 366,00 (trezentos e sessenta e seis reais).  
DA VIGÊNCIA: O presente contrato terá a vigência de 12 (doze) 
meses a partir da assinatura do contrato.  
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0105/2016/CMOPO. 
  
Ouro Preto do Oeste/RO, em……… de………………de 2016. 

Publicado por:
Olcymar Galimberti da Silva 

Código Identificador:8DEAC19F 

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE 
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2016

CELEBRAÇÃO EM 25 DE MAIO DE 2016.   
PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO 
OESTE E G. M CALDEIRA & CIA LTDA. CNPJ: 
04.511.872/0003-37  
OBJETO: Constitui objeto deste contrato a aquisição de MATERIAL 
DE CONSUMO – ÁGUA MINERAL ENGARRAFADA – GALÃO 
DE 20 (VINTE) LITROS, 300 (trezentos) unidades.  
VALOR UNITÁRIO: R$ 6,32 (seis reais e trinta e dois centavos).  
VALOR GLOBAL: R$ 1.896,00 ( mil oitocentos e noventa e seis 
reais).  
DA VIGÊNCIA: O presente contrato terá a vigência de 12 (doze) 
meses a partir da assinatura do contrato.  
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0104/2016/CMOPO. 
  
Ouro Preto do Oeste/RO, em........de........... de 2016. 

Publicado por:
Olcymar Galimberti da Silva 

Código Identificador:8AA835BC 

ESTADO DE RONDÔNIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

GABINETE DO PREFEITO 
DECRETO 036/2016 - GABINETE DO PREFEITO - 

COMISSÃO DE RECRUTAMENTO TESTE SELETIVO 
SIMPLIFICADO

PODER EXECUTIVO
  
Decreto n.º 056 /GP/2016
  

“NOMEIA A COMISSÃO ESPECIAL DE 
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PROFISSIONAL 
NA ÁREA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 
DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO”.

  
O Prefeito Municipal de Parecis – RO, LUIZ AMARAL DE BRITO, 
no uso das suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal e 
Lei Municipal nº 276/2009. 
  
DECRETA
  
Artigo 1º- Fica nomeada a Comissão Especial de Recrutamento e 
Seleção de Profissionais na área da Secretaria Municipal de Educação 
para Contratação Temporária de Excepcional Interesse Público, que 
fica assim composta: 
  
Presidente: Lutero Rosa Paraiso 
Secretário: Julisnei Rodrigues Lauro 
Membro: Joaquim Pedro Alexandrino Neto 
Membro: Valdecir Del Nero 
  
Artigo 2º- A Comissão acima designada não será remunerada e será 
responsável pela elaboração do Edital de Teste Seletivo, que deverá 
conter critérios de seleção e admissão, em estrito cumprimento ao 
determinado pela Resolução 013/2004, do Tribunal de Contas do 
Estado de Rondônia, assim como o julgamento e classificação dos 
documentos encaminhados para análise. 
  
Artigo 3º- Para conclusão dos trabalhos fica estabelecido o prazo de 
até 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado por igual período, 
mediante motivo devidamente justificado. 
  
Artigo 4º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário. 
  
Parecis/RO, 30 de maio de 2016. 
  
LUIZ AMARAL DE BRITO
Prefeito Municipal 

Publicado por:
Lutero Rosa Paraiso 

Código Identificador:B5A2A9A2 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 
EDITAL TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2016

EDITAL DE TESTE SELETIVO Nº 001/2016
  

O MUNICÍPIO DE PARECIS-RO, pessoa jurídica de direito 
público, inscrito no CNPJ sob o nº. 84.745.363/0001-46, com sua sede 
Administrativa estabelecida na Prefeitura Municipal à Rua Jair Dias, 
nº 130, Parecis 76.979-000, considerando a necessidade inadiável de 
excepcional interesse público com preceito fiel de fazer valer a 
Constituição Federal , no que se faz em visa atender as necessidades e 
outras evidencias no Município de Parecis, nos termos da Lei 
Municipal nº 276/2009 e Lei Municipal nº. 338/2010 (PCCS) e artigo 
37, IX da Constituição Federal, torna público que realizará contratação 
emergencial por prazo determinado de 06 (seis) meses, prorrogável 
por igual período, de acordo com a legislação aplicável e conveniência 
publica. A contratação emergencial ocorrerá mediante Teste Seletivo 
Simplificado Classificatório, da Análise de Currículos 
(escolaridade/cursos e experiência profissional) para suprir a vaga em 
aberto no quadros de servidores da Secretaria Municipal de Educação. 
  
1. DOS CARGOS, DA CARGA HORÁRIA, DAS VAGAS, DA 
REMUNERAÇÃO E DOS REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS
1.1. O presente Teste Seletivo Simplificado Classificatório que 
ocorrerá através da Análise de Currículos (escolaridade/cursos e 
experiência profissional), tem como objetivo a seleção para execução 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 
EDITAL TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2016

EDITAL DE TESTE SELETIVO Nº 001/2016
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dos serviços relativos ao concurso, está prevista a duração de até 15 
(quinze) dias, após a publicação do edital, que será realizado da 
seguinte forma: 
1.2. O presente Teste Seletivo Simplificado Classificatório que 
ocorrerá através da Análise de Currículos (escolaridade/cursos e 
experiência profissional), tem como objetivo a seleção de 01 (um) 
profissional, conforme cargo, carga horária, vaga, local de atuação, 
remuneração e requisitos mínimos exigidos, cujo fim é o provimento 
temporários dos cargos constantes na tabela abaixo, que ficarão vagos 
em detrimento da do Concurso Público 001/2013, haja vista que a 
população do Município não poderá ficar sem a prestação desses 
serviços, que são indispensáveis, a Secretaria municipal de Obras e 
Serviços públicos, destacando que os provimentos desses cargos são 
de excepcional interesse público, nos termos do Art. 37, IX da 
Constituição Federal. 

  
SECRETARIA MUN. DE OBRAS DE SERVIÇOS PUBLICOS

  

Item Cargos Vagas Requisitos Remuneração
Carga h. 
Semanal

1.1.1 NUTRICIONISTA 01 
NIVEL SUPERIOR COM 
REGISTRO NO ORGÃO 

COMPETENTE 
R$ 1.555,02 20h 

  
1.2 - As vagas para o cargo do item 1.1.1 – terão seus locais de 
trabalho junto a Secretaria Municipal de Educação. 
1.3- Ao salário inicial poderão ser acrescidas das gratificações 
elencadas na Legislação Municipal, especialmente as Lei 
Complementar 004/2013, tais como adicional de insalubridade e 
auxilio alimentação. 
1.4 - As atribuições do cargo a ser provido por este Teste Seletivo 
Simplificado Classificatório são constante na Lei Complementar 
004/2013, que dispõe sobre atribuições de cargos dos Servidores do 
Município de Parecis, conforme indicação do anexo I. 
  
2. DAS INSCRIÇÕES
2.1. Período: de 10 de maio de 2016 a 12 de maio de 2016 (em dias 
úteis).
2.2. Local de Inscrição: Departamento de Recursos Humanos - Prédio 
da Prefeitura Municipal de Parecis-RO, Endereço: Rua Jair Dias, s/nº, 
Centro de Parecis/RO 
2.3. Horários: das 8 h às 12 h
  
3. DA VAGAS
3.1 Serão preenchidas de acordo com as disponibilizadas neste edital, 
conforme os itens 1.1 e serão preenchidas de acordo com as 
necessidades da Secretaria, mediante convocação devidamente 
publicada em veículo de comunicação oficial. 
  
4. DOS PROCEDIMENTOS PARA AS INSCRIÇÕES E DOS 
DOCUMENTOS QUE DEVEM COMPOR O CURRÍCULO 
4.1 As inscrições serão gratuitas. 
4.2. A inscrição realizar-se-á no ato do preenchimento de todos os 
campos da Ficha de Inscrição apresentada pelo candidato, fornecida 
gratuitamente no local de inscrição, desde que anexada à ficha de 
inscrição o CURRÍCULO (conforme modelo do anexo II) e todas as 
fotocópias legíveis exigidas e na mesma ordem de todos os 
documentos (acompanhados da via original para simples conferência) 
abaixo relacionados. As cópias ficarão retidas no Departamento de 
Recursos Humanos para a Análise de Títulos pela Comissão. Os 
mesmos deverão ter correlação com a habilitação para o cargo ao qual 
o candidato estiver concorrendo. 
a) Ficha de Inscrição devidamente preenchida; 
b) Cadastro de Pessoa Física - CPF; 
c) Cédula da Identidade - RG; 
d) Certidão de Nascimento dos filhos; 
e) Curriculum Vitae; 
f) Comprovante de Escolaridade; 
g) Certificado de conclusão de cursos relacionados com a área 
específica que estiver concorrendo; 
h) Registro profissional expedido por órgão competente; 
i) Comprovante de Tempo de Serviço, podendo ser: Certidão de 
Tempo de Serviço, Registro de Contrato de Trabalho na Carteira de 
Trabalho e Previdência Social - CTPS, Contrato de Trabalho ou 
documento equivalente, na área da saúde; 

j) Comprovante de tempo de serviço na área afim escolhida. 
l) Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso de Especialização 
Lato ou Strictu Sensu; 
m) Certificado ou Diploma de Curso realizado em área afim com o 
cargo ou emprego escolhido pelo candidato; 
  
4.3 Os documentos pessoais, constante no item 4.2 letras b e c, terão 
caráter eliminatório, sendo assim a falta de qualquer deles ou sua não 
autenticação, implicará em eliminação do candidato.
4.4 Os demais documentos pedido no item 4.2 letras f a l, servirão 
para compor o currículo e será objeto de avaliação para a devida 
pontuação e classificação do candidato. 
4.5 A não apresentação dos referidos documentos juntamente com o 
currículo ou a falta de autenticação, ensejará a perda da pontuação 
equivalente ao documento, não será aceito os referidos documentos 
que devem compor o currículo após o protocolo do mesmo. 
4.6 Todos os currículos apresentados deverão obrigatoriamente seguir 
o padrão do modelo constante do Anexo II, sob pena de 
ELIMINAÇÃO. 
4.7. As inscrições poderão ser feita mediante PROCURAÇÃO com 
firma reconhecida do outorgante, obedecendo aos procedimentos 
especificados no item 4.2. 
4.8. Não serão recebidas quaisquer inscrições por fax-símile, correio 
eletrônico ou fora do período estabelecido neste edital. 
4.9. Na ausência do certificado de conclusão, será aceita declaração de 
conclusão do curso desde que o documento seja devidamente 
identificado pela entidade. 
4.10. Na ausência de certificados de cursos diversos, será aceita 
declaração expedida pela entidade educacional, desde que o 
documento seja devidamente identificado pela entidade responsável. 
A apresentação de tais certificados é facultativa. 
4.11. Todos os documentos serão recebidos somente no ato da 
inscrição, segundo data estabelecida neste Edital. Portanto, a inscrição 
efetivar-se-á mediante a entrega de todos os documentos exigidos e 
preenchimento da ficha de inscrição. As cópias desses documentos 
serão retidas no Departamento de Recursos Humanos, no ato da 
inscrição, para servir de suporte à Análise de Títulos. 
  
5. DAS CONDIÇÕES PARA A INSCRIÇÃO 
a) Ser brasileiro nato ou naturalizado; 
b) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;
c) Possuir, na data da inscrição, escolaridade comprovada 
correspondente ao cargo que estiver concorrendo; 
d) Ter escolaridade exigida para o cargo conforme descrito nos itens 
1.1.1. 
6. DA INSCRIÇÃO POR PROCURAÇÃO 
6.1. Será admitida a inscrição por procuração, desde que devidamente 
reconhecida a firma do outorgante, acompanhada das cópias legíveis e 
devidamente autenticadas dos documentos constantes do item 4 deste 
Edital. 
6.2. As cópias desses documentos serão retidas no Departamento de 
Recursos Humanos, no ato da inscrição, para servir de suporte à 
Análise de Títulos. 
6.3. O comprovante de inscrição será entregue ao procurador, depois 
de efetuada a inscrição. 
6.4. O candidato inscrito por procuração assume total responsabilidade 
das informações prestadas por seu procurador, arcando com as 
conseqüências de eventuais erros de seu representante no 
preenchimento do formulário de inscrição e em sua entrega. 
  
7. DAS VAGAS RESERVADAS AOS PORTADORES DE 
NECESSIDADES ESPECIAIS 
7.1. No cômputo geral das vagas existentes, serão reservadas 5% 
(cinco por cento) aos candidatos inscritos na condição de portador de 
necessidade especial. 
7.2 O candidato portador de necessidades especiais deverá apresentar, 
no ato da inscrição, cópia autenticada do laudo médico atestando a 
espécie e o grau ou nível da deficiência e conforme dispõe o Decreto 
Federal n. 3.298, de 20 de dezembro de 1999, com expressa referência 
ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – 
CID. A espécie e grau da deficiência NÃO deverão impossibilitar o 
candidato de exercer as atribuições do cargo ou emprego. 
7.3. As vagas definidas no item 7.1, que não forem providas, serão 
automaticamente preenchidas pelos candidatos aprovados e não 
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inscritos na condição de portador de necessidade especial, observada a 
ordem rigorosa de classificação. 
7.4 Sendo aprovado, o candidato portador de necessidades especiais, 
serão submetido a exame por médico da segurança do trabalho, para 
verificar a compatibilidade da deficiência com as atribuições e 
habilidades exigidas para o desempenho das funções, emitindo parecer 
conclusivo. 
  
8. HOMOLOGAÇÃO DAS INCRIÇÕES 
8.1 – Resultado do Recurso da Homologação das Inscrições – Data 
17.06.2016
8.2. É obrigação do candidato, conferir a ficha de inscrição com todos 
os dados fornecidos, bem como poderá utilizar-se do prazo de recurso 
estabelecido no item 8.1 para requerer eventuais correções. 
8.3. Caso a inscrição se efetue por procuração, deverá a firma do 
outorgante ser reconhecida em cartório. 
8.4. Efetivada a inscrição, não será aceito pedido de alteração do cargo 
pretendido. 
8.5. Não haverá inscrições condicionais e extemporâneas.
8.6. O candidato somente será considerado inscrito neste Processo 
Seletivo, após ter cumprido todas as instruções descritas neste Edital e 
ter sua inscrição homologada. 
  
9. DO REGIME JURÍDICO DE TRABALHO 
9.1. Os candidatos classificados poderão a critério da administração, 
ser admitidos em caráter emergencial e temporário, para suprir as 
vagas em aberto nos quadros de servidores da Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Públicos, de acordo com as necessidades do Sistema 
Publico Municipal, sob o Regime Jurídico Único previsto na Lei 
Complementar 004/2013, com as cargas horárias estabelecidas para 
cada cargo no item 1.1 do Edital, devendo ser observadas as regras 
constitucionais acerca da acumulação de cargos públicos. 
  
10. DOS LOCAIS DE TRABALHO 
10.1. Os contratados deverão desempenhar suas atividades 
profissionais nas Secretaria Municipal de Educação, localizada no 
Município de Parecis/RO, de acordo com as necessidades do Sistema 
Municipal. 
  
11. DA PROVA 
11.1. O TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO terá como fase de 
avaliação uma etapa única: PROVA DE ANÁLISE DE CURRÍCULO 
E AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. 
11.2. PROVA DE ANÁLISE DE CURRÍCULO E AVALIAÇÃO DE 
TÍTULOS será de natureza eliminatória e classificatória. 
11.3. A nota máxima a ser atribuída a avaliação do currículo será de 
100 (cem) pontos. 
11.4. O período de entrega do CURRÍCULO, (cujo modelo segue 
no anexo II), do candidato, acompanhados dos respectivos títulos e 
demais documentos, será de 10/05/2016 a 12/05/2016, cujo local será 
no Departamento de Recursos Humanos - Prédio da Prefeitura 
Municipal de Parecis-RO, Endereço: Rua Jair Dias, s/nº, Centro de 
Parecis/RO. 
11.5. A publicação do Resultado Parcial da AVALIAÇÃO E 
ANÁLISE DOS CURRÍCULOS E TÍTULOS será publicado no dia 
17.06.2016.
11.6. Havendo a necessidade, a critério da Comissão Organizadora o 
TESTE SELETIVO poderá ser realizado a publicação em outra data, 
sendo divulgado através de aditivo. 
11.7. Recurso da Publicação da AVALIAÇÃO E ANÁLISE DOS 
CURRÍCULOS E TITULOS – Data: 21.06.2016.
11.8. HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DAS 
PROVAS - Data 24.06.2016.
12 DA ANÁLISE DOS TÍTULOS 
12.1. A Análise de Títulos (Escolaridade/Cursos e experiência 
profissional) será realizada com finalidade classificatória, de acordo 
com as condições e critérios de avaliação preestabelecidos abaixo: 
  

QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS E AVALIAÇÃO DE TÍTULOS 

INTENS A SEREM ANALISADOS E PONTUADOS 

Item Descrição Pontuação 
Pontuação 
Máxima 

12.2.1
Comprovação de escolaridade (nível superior 
completo) 

20 pontos 20 

12.2.2 Certificado ou Diploma de Por Graduação 10 pontos 10 

12.2.3

Experiência profissional,como: Certidão de Tempo 
de Serviço, Registro de Contrato de Trabalho na 
Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, 
Contrato de Trabalho devidamente reconhecido. 

10 ponto para cada ano 
devidamente 
comprovado 

30 

12.2.4 Cursos curriculares e extracurricular 
10 pontos para cada 
curso de 20 horas 

40 

  
13. DA APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 
13.1. Os candidatos serão classificados por ordem decrescente (da 
maior para a menor nota), de acordo com a somatória dos pontos 
obtidos na Análise de Títulos (Escolaridade/cursos e experiência 
profissional). 
13.2. A pontuação será cumulativa, guardada a observação do item 
12.3, podendo chegar ao no máximo de 100 (cem) pontos, devendo os 
candidatos de nível fundamental incompleta atingir a pontuação 
mínima de 10 (dez) pontos, os candidatos com outros níveis de 
formação atingir a pontuação mínima de 100 (cem) pontos. 
  
14. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
14.1. Ocorrendo empate quanto ao número de pontos obtidos na 
Análise do Currículo (Escolaridade/cursos e experiência profissional) 
o desempate será decidido beneficiando o candidato que apresentar: 
1º - Maior pontuação no item 12.2.4 
2º - Maior pontuação no item 12.2.5 
3º - Ser mais idoso; 
4º - Maior número de filhos. 
5º - Ser casado. 
14.2. Permanecendo o empate entre os candidatos será realizado um 
sorteio entre eles, pela Comissão Especial, sendo o candidato sorteado 
o aprovado no teste seletivo. 
  
15 DO RECURSO
15.1. O candidato poderá interpor recurso no prazo de até 1 (um) 
dia útil após a homologação das inscrições e do resultado final, 
através de requerimento protocolizado na sede da PREFEITURA 
DE PARECIS, junto ao Departamento de Recursos Humanos - Prédio 
da Prefeitura Municipal de Parecis-RO, Endereço: Rua Jair Dias, s/nº, 
Centro de Parecis/RO, endereçado ao Presidente da Comissão de 
Organização e Realização do Teste Seletivo, Sr. Lutero Rosa 
Paraiso.
15.2. A decisão relativa ao recurso será dada a conhecer pela 
Comissão diretamente ao recorrente e, se alterar resultados já 
homologados, cientificados através de edital e publicado na Imprensa 
Oficial do Município e no site da Associação Rondoniense de 
Município – AROM www.arom.org.br e/ou em jornal de grande 
circulação, Mural Oficial da Prefeitura de Parecis e da Câmara de 
Vereadores, a Comissão fará nova publicação dos resultados, abrindo-
se novamente prazo para recurso, que será de 01 (um) dia útil. 
15.3. Admitir-se-á um único recurso para cada candidato, 
relativamente aos resultados divulgados desde que devidamente 
fundamentado e apresentado no prazo máximo de 01 (um) dia útil, 
contados a partir da publicação da homologação das inscrições e do 
resultado final, podendo ser dirigidos à comissão. 
15.4. Se não houver recursos por parte dos candidatos, com relação ao 
referido resultado, ou após sua análise, julgamento e divulgação, o 
Prefeito Municipal homologará o resultado final do Teste Seletivo 
Simplificado Classificatório, publicando-o de acordo com o disposto 
no item 16.1 
  
16. DA DIVULGAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO
16.1. Após a realização do processo de avaliação, a divulgação do 
resultado está prevista para dia 26.03.2015, no Mural da Prefeitura 
Municipal, Diário Oficial do Município e do Estado de Rondônia e 
Jornal de grande circulação e no site www.arom.org.br. 
  
17. DA CONTRATAÇÃO E LOTAÇÃO 
17.1. O candidato aprovado poderá ser convocado para suprir as vagas 
em aberto nos quadros de servidores da Secretarias Municipais, de 
acordo com as necessidades das unidades do sistema municipal. O 
mesmo deverá apresentar-se no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, 
a contar da publicação de sua convocação, para assinatura do Contrato 
de Prestação de Serviços, pelo qual concorrera no Departamento de 
Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Parecis, portando cópia 
dos seguintes documentos, acompanhados do original, cujo prazo de 
apresentação será de no máximo 02 (dois) dias úteis: 
a) Carteira de Identidade; 
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b) Cadastro de Pessoa Física - CPF; 
c) Título Eleitoral; 
d) Comprovante de estar quite com a Justiça Eleitoral; 
e) Certidão de Nascimento ou Casamento; 
f) Se, do sexo masculino, comprovante de estar quite com as 
obrigações militares; 
g) 02 (duas) fotografia 3x4, recente; 
h) Atestado de Aptidão Física e Mental, emitido por Junta Médica 
Oficial; 
i) Atestado Médico evidenciando a aptidão para a função pretendida, 
caso inscrito para as vagas destinadas para Portadores de 
Necessidades Especiais; 
j) Comprovantes de escolaridade e especialização correlacionados ao 
cargo ao qual foi aprovado; 
k) Registro profissional expedido por órgão competente, quando assim 
exigido 
l) Carteira de trabalho e Previdência Social (página de identificação - 
frente e verso -, página da última contratação); 
m) Declaração de bens e rendas; 
n) Certidão de nascimento dos dependentes menores de 14 anos, 
acompanhado de carteira de vacinação e comprovação de freqüência à 
escola, devidamente atualizada; 
o) Cartão de inscrição no PIS ou PASEP; 
p) Comprovante de residência; 
q) Certidões negativas cíveis e criminais da comarca que reside nos 
últimos dois anos. 
17.2. O candidato aprovado e convocado que não comparecer para a 
assinatura do Contrato de Prestação de Serviços, dentro do prazo 
preestabelecido no item 17.1, será tido como desistente podendo o 
Departamento de Recursos Humanos convocar o próximo candidato 
aprovado, obedecendo rigorosamente à ordem de classificação para a 
devida substituição. 
17.3. A critério do Município de Parecis, o candidato que não tenha 
atendido o item 17.2. poderá ser reclassificado na última posição, 
entre os aprovados. 
17.4. O candidato que obtiver classificação excedente ao número de 
vagas constante neste Edital, caso convocado, deverá se apresentar 
para assinatura do contrato, no prazo máximo de 03 (três) dias após a 
respectiva convocação, que se dará por Edital publicado nos termos do 
item 16.1. 
17.5. Preenchidas as vagas oferecidas por este edital, os demais 
candidatos classificados constarão do Cadastro de Reserva para 
convocação, quando da existência de vagas. 
  
18. INFORMAÇÕES 
18.1. Departamento de Recursos Humanos - Prédio da Prefeitura 
Municipal de Parecis-RO, Endereço: Rua Jair Dias, nº 130, Centro, 
tel.: (69) 3447-1256 
  
19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
19.1 A inscrição do candidato implica no seu conhecimento e 
aceitação dos termos deste Edital, das suas condições estabelecidas e 
sobre as quais não poderá alegar desconhecimento. 
19.2 Os candidatos aprovados ou classificados comprometem a 
manter atualizados seus endereços junto a Divisão de Recursos 
Humanos da Prefeitura e responsabilizam-se por prejuízos decorrentes 
da não atualização. 
19.3. Todas as convocações, avisos e resultados serão publicados em 
Mural Oficial da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal, na 
Imprensa Oficial do Município e no site www.arom.org.br, sendo as 
responsabilidades pela inobservância das publicações afixadas, 
exclusivas de cada candidato. 
19.4. Qualquer irregularidade documental do candidato, constatada no 
decorrer do período de validade do Teste Seletivo Simplificado, o 
eliminará, anulando-se todos os atos decorrentes de sua inscrição e 
participação. 
19.5. A classificação no Teste Seletivo Simplificado, não assegura ao 
candidato o direito de contratação. 
19.6. O resultado do Teste Seletivo Simplificado será publicado na 
Imprensa Oficial e/ou em jornal de grande circulação, no Mural 
Oficial da Prefeitura de Parecis e no mural da Câmara Municipal de 
Parecis e no site www.arom.org.br, com as respectivas classificações. 

19.7. Não haverá justificativa para o não cumprimento dos prazos 
determinados, nem será aceito documento após os prazos 
estabelecidos neste Edital. 
19.8. Não serão homologadas inscrições que sejam feitas por 
candidatos menores de 18 anos. 
19.9. A fraude nas informações ou em qualquer dos documentos 
apresentados, ensejará o cancelamento da inscrição e a 
responsabilidade criminal correspondente, devendo a Comissão 
noticiar o crime aos Órgãos competentes. 
19.10. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de 
Elaboração e Organização do Teste Seletivo Simplificado, nomeada 
pelo Prefeito Municipal, por meio de Decreto do Gabinete do Prefeito 
n° 033/GP/2016. 
  
Parecis/RO, 30 de maio de 2016. 

  
LUTERO ROSA PARAISO
Presidente da Comissão do Teste Seletivo Simplificado 
Decreto nº 016/GP/2016 
  
JULISNEI RODRIGUES LAURO
Secretário 
  
JOAQUIM PEDRO ALEXANDRINO NETO
Membro 
  
ANEXO I 
PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

  
DENOMINAÇÃO DO CARGO: NUTRICIONISTA
CONDIÇOES DE TRABALHO: Sujeito ao trabalho externo e 
atendimento ao público. Sujeito a prestação de serviços 
extraordinários e/ou de acordo com a necessidade da secretaria. 
Sujeito ao uso de EPI (Equipamentos de proteção individual) e ao uso 
uniformes. 
ATRIBUIÇÕES:
DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Planejar e executar serviços ou 
programas de nutrição e de alimentação nos campos hospitalares, 
unidades de saúde e outros estabelecimentos do Município. 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Realizar pesquisas sobre hábitos 
alimentares da população do Município, para proceder à avaliação da 
dieta comum e sugerir medidas para a sua melhoria. Participar da 
elaboração de programas de saúde pública, fazendo avaliação dos 
programas de nutrição. Elaborar projetos e programas para a adoção 
de normas, padrões e métodos de educação e assistência alimentar, 
visando à proteção materno-infantil no âmbito municipal. Efetuar a 
verificação dos prontuários dos doentes, prescrição da dieta, dados 
pessoais e resultados dos exames laboratoriais, para estabelecimento 
do tipo da dieta. Inspecionar os gêneros alimentícios estocados, 
proceder à orientação aos serviços de cozinha, copa e refeitório na 
correta preparação de cardápios, nas unidades de saúde e educacionais 
do Município. Orientar, coordenar e supervisionar os trabalhos a 
serem desenvolvidos por auxiliares, com palestras, seminários e 
cursos para aperfeiçoamento dos trabalhos na área de nutrição do 
Município. Elaborar relatórios e pareceres pertinentes a sua área de 
atuação. Zelar pela ordem e manutenção de boas condições higiênicas. 
Participar de comissões encarregadas da compra de gêneros 
alimentícios, aquisição de equipamentos e materiais específicos. 
Requisitar material necessário para o preparo das refeições. Executar 
outras tarefas compatíveis com as previstas no cargo, particularidades 
do Município ou designações superiores. 

  
ANEXO II 
MODELO PADRÃO DO CURRICULO 
  
TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO PÚBLICO 
EDITAL 001/PMP/2016 

  
CURRÍCULO
  
[Dados Pessoais] 
Nome Completo: 
Nº da Inscrição: 
CPF: 
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RG: 
Nome da Mãe: 
Nome do Pai: 
Endereço: 
Bairro: 
Cidade: 
Telefone: 
Formação: 
Registro Profissional: 
  
Objetivo 
  
Descreva o cargo ou emprego público pretendido 
  
Certificados de Conclusão
  
[Campo ou área de Realização]
· Curso/instituição/ano/período 
· Curso/instituição/ano/período 
  
[Especialização Lato Senso na área afim] 
· Curso/instituição/ano/período 
· Curso/instituição/ano/período 
  
[Especialização Stricto Senso mestrado na área afim] 
· Curso/instituição/ano/período 
· Curso/instituição/ano/período 
  
[Especialização Stricto Senso mestrado na área afim] 
· Curso/instituição/ano/período 
· Curso/instituição/ano/período 
  
Histórico Profissional
  
[data da contratação] [cargo] [instituição] [Cidade e Estado] 
[data da contratação] [cargo] [instituição] [Cidade e Estado] 
  
Curso não curriculares ministrados na área afim
  
· Curso/instituição/ano/período 
· Curso/instituição/ano/período 
· Curso/instituição/ano/período 
  
Declaração de tempo de Serviço na área escolhida em órgão 
público
  
· Instituição/cargo/Período 
· Instituição/cargo/Período 
· Instituição/cargo/Período 
· Instituição/cargo/Período 

  
Assinatura do Candidato 
_________________________ 
Nome Completo do Candidato 

Publicado por:
Lutero Rosa Paraiso 

Código Identificador:C0735A59 

ESTADO DE RONDÔNIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO

CENTRAL DE COMPRAS 
TERMO ADITIVO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 

12/2015

PROCESSO LICITATÓRIO Nº625/2015 
  
PREGÃO PRESENCIAL N°: 13/2015 
  
Aos 23 dias do mês de maio de 2016, a PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO - RO, instituição pública de 
Direito Publico Interno, inscrita no CNPJ sob o nº. 04.092.680/0001-
71, com sede no PALÁCIO VICENTE HOMEM SOBRINHO, 

localizado na Av. Castelo Branco, nº. 1046, Pioneiros, neste ato 
representado pelo PREFEITO MUNICIPAL, Senhor Jean H. G. de 
Mendonça, daqui por diante designada simplesmente PREFEITURA,
CSS AUTO CENTER LTDA-EPP 
, resolvem celebrar o presente TERMO ADITIVO À ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS N 12/2015 para futura e eventual 
aquisição de PEÇAS, observada as disposições contidas na Lei ns. 
8.666/93, em especial o artigo 65, inciso II, alínea “d”, § 1º, Processo 
Administrativo nº. 5.629/2009, e mediante as seguintes condições: 
  
CLAUSULA PRIMEIRA – O presente instrumento tem por 
finalidade aditiva em 25% da quantidade dos itens registrados na ata 
n°: 33/2014, visando a aquisição de PEÇAS, conforme planilha em 
anexo.
  

Item Descrição Unid. Quant. Licitada Aditivo 25%

5
Peças da linha Volkswagen para 
veículos leves

PÇ 50.000,00 12.500,00

  
CLAUSULA SEGUNDA – Permanecem inalteradas e ratificadas as 
demais condições da Ata de Registro de Preços. 
  
E por estarem de acordo com as disposições contidas no presente 
Termo, assinam este instrumento a PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE PIMENTA BUENO - RO e o fornecedor registrado, na pessoa 
do seu representante legal, que vai assinada em 02 (duas) vias de igual 
teor e forma. 
  
Pimenta Bueno, 23 de maio de 2016 
  
JEAN H. G. MENDONÇA
Prefeito Municipal 
  
EZEQUIAS PABLO DE SOUZA RODRIGUES
Depto. De Registro de Preço 
  
MARCOS ANTONIO PANCIER 
Procurador Geral do Município 
  
Fornecedores: 
  
CSS AUTO CENTER LTDA-EPP 
CNPJ: 16.910.301/0001-92 
Representante: 

Publicado por:
Nilton Nélio Monteiro de Souza 

Código Identificador:A81325D7 

CENTRAL DE COMPRAS 
TERMO ADITIVO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 

12/2015

PROCESSO LICITATÓRIO Nº625/2015 
  
PREGÃO PRESENCIAL N°: 13/2015 
  
Aos 23 dias do mês de maio de 2016, a PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO - RO, instituição pública de 
Direito Publico Interno, inscrita no CNPJ sob o nº. 04.092.680/0001-
71, com sede no PALÁCIO VICENTE HOMEM SOBRINHO, 
localizado na Av. Castelo Branco, nº. 1046, Pioneiros, neste ato 
representado pelo PREFEITO MUNICIPAL, Senhor Jean H. G. de 
Mendonça, daqui por diante designada simplesmente PREFEITURA,
AUTO PEÇAS FAVALESSA LTDA. 
, resolvem celebrar o presente TERMO ADITIVO À ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS N 12/2015 para futura e eventual 
aquisição de PEÇAS, observada as disposições contidas na Lei ns. 
8.666/93, em especial o artigo 65, inciso II, alínea “d”, § 1º, Processo 
Administrativo nº. 5.629/2009, e mediante as seguintes condições: 
  
CLAUSULA PRIMEIRA – O presente instrumento tem por 
finalidade aditiva em 25% da quantidade dos itens registrados na ata 
n°: 33/2014, visando a aquisição de PEÇAS, conforme planilha em 
anexo.  


